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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
po troch mesiacoch opäť si pripomenieme, čím žila naša obec, 
čo sa urobilo a čo ešte chceme robiť v nasledujúcom období. 

Obdobie od mesiaca máj bolo obdobím, keď sme začali 
s množstvom prác na udržiavaní obecného majetku. Obec mu-
sela zabezpečiť spracovanie pokladov pre plán činnosti požiarnej 
ochrany a civilnej ochrany na rok 2014. Intenzívne sa oboznamu-
jeme s prijatými zákonmi, nariadeniami, vyhláškami, ktoré  potom 
uvádzame do každodennej činnosti riadenia obce. Zabezpečo-
vali sme všetky povolenia, vyjadrenia k všetkým plánovaným in-
vestíciám, ktoré chceme v nasledujúcom období realizovať. Od 
začiatku roku 2014 začal platiť nový zákon o sociálnych službách, 
ktorý nám priniesol a prináša ďalšie povinnosti a náklady so za-
bezpečovaním zadávania prác pre novú kategóriu nezamestna-
ných občanov. Obec cez obecné služby a úrad práce k dnešné-
mu dňu poskytuje prácu v trvaní štyri hodiny denne pre 10 obča-
nov našej obce, aby si splnili podmienku pre poberanie sociál-
nych dávok v nezamestnanosti. Títo občania môžu svoju povin-
nosť odpracovať len na zveľaďovaní obecného majetku, preto ich 
prácu využívame pri kosení a čistení našej obce. Aktívne sme sa 
zúčastňovali príprav plánov činnosti na rok 2014 združení a orga-
nizácii, v ktorých naša obec je členom. 

Dňa 15.06.2014 v našej obci bola povodeň. Voda nám narobi-
la veľa škôd. Len vďaka ochotným ľuďom, ktorí celú noc pomáhali 
plniť vrecia pieskom a rozvážať ich na kritické miesta, neboli ško-
dy väčšie. Poškodené boli cesty, rigoly, priepusty, korytá potokov 
a mosty. V základnej škole boli zatopené a trvalo poškodené všet-
ky štyri plynové kotly s ovládaním ústredného vykurovania. V tom-
to čase riešime odstraňovanie následkov povodne. Sú to ďalšie 
neplánované výdaje financií z obecného rozpočtu.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku roka trikrát pod-
ľa schváleného plánu práce. Obecná rada zasadala pravidelne 
podľa plánu práce, alebo podľa potreby. Z prenesených kompe-
tencií od štátu dostávame menej financií na zabezpečovanie cho-
du obce, preto musíme prehodnocovať naše pracovné aktivity 
a robiť len to najnutnejšie. Štát prijal rozhodnutie, že obce a mes-
tá nemôžu robiť od 1.sepembra rozpočtové opatrenia, t.j. zmenu 
rozpočtu. To znamená, že keď budeme mať väčší príjem, ako je 
plánovaný, nebudeme môcť mať väčší výdaj oproti plánu. Takto 
chce štát udržať zadlženosť štátu. Na projekt „Regenerácia sídiel“ 
bola podpísaná zmluva s príslušným ministerstvom, v tomto ča-
se prebieha kontrola verejného obstarávania. Počítame, že v na-
sledujúcom mesiaci by sme začali s jeho realizáciou. Obec do 
dnešného dňa nemá žiadne pozdĺžnosti, pôžičky - hospodárime 
s vyrovnaným rozpočtom v zmysle zákona. To isté potvrdil audit 
nezávislého audítora a kontrolóra obce.

Obec v letnom období dokončí tie najpotrebnejšie práce na 
údržbe obecného majetku, aby nehrozil havarijný stav. V nasle-
dujúcom období sa budeme venovať dlhodobým plánom rozvoja 
obce v zmysle prijatých opatrení EÚ a vlády SR, aby sme v nasle-
dujúcom plánovacom období mohli čerpať financie z fondov EÚ.

V uplynulých troch mesiacoch od apríla do konca júna roka 
2014 sme zabezpečovali:

�  Bežný denný chod obecného úradu. 
�� Schválili sme záverečný účet obce bez výhrad
�� Zabezpečovali sme verejné obstarávania na jednotlivé 
 plánované práce
�� Zabezpečovali sme športové akcie a kultúrne podujatia
�� Aktívne sme sa zúčastňovali na príprave plánov práce 
 na ďalšie obdobie organizácii, združení, ktorých sme členmi

 (OOCR T-S-P, RZPOM, Spoločného stavebného úradu).
� Riešili sme právne veci obce 
� Zabezpečovali sme čistotu a kosenie  verejných priestranstiev
� Postavili sme lávku pri materskej škole

� Opravili sme a vymaľovali fasádu na budove polície

� Opravili sme a vymenili strešnú krytinu na čelnej strane budo-
vy zdravotného strediska 



� Dokončili sme rekonštrukcie elektrických vnútorných 
 rozvodov na starom obecnom úrade

� Dokončili sme výmenu podláh vo všetkých kanceláriách 

� Pokračovali sme v rekonštrukcii zastávok SAD 

� Opravili sme obecné cesty

� Obec spolu s Jánom Mačákom Ždiar č. 248 postavila 
 nový kríž pri materskej škole 

� Dňa 15.05.2014 sme mali vyhlásený najvyšší stupeň 
 povodne, kde nám veľká voda poškodila korytá potokov, 
 cesty, boli zatopené kotolne v škole a škôlke 

� Podarilo sa nám zaradiť DHZ do najvyššej výkonnostnej 
 triedy, budú nám poskytnuté vyššie dotácie na doplnenie 
 hasičskej techniky, ale zároveň sa nám zväčšia aj povinnosti
� Zabezpečovali sme voľby do EÚ parlamentu
� Spracovali sme a odsúhlasili sme 
 „Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015“
� Pravidelným zasadaním s vedením školy sme riešili 
 súčinnosť zabezpečovania chodu ZŠ s MŠ.

V nasledujúcich troch mesiacoch (júl, august, september) v roku 
2014 budeme riešiť ďalšie aktivity, medzi ktoré patria:

� Zabezpečovať bežný denný chod úradu obce
� Pripraviť a zvolať OcZ a OcR na september
� Zabezpečiť športové a kultúrne aktivity v našej obci v mesiaci 
 júl, august a september
� Prijaté nové zákony zaviesť do fungovania obce
� Pokračovať v kosení a čistení verejného priestranstva
� Začať s rekonštrukciou strechy na ZŠ
� Riešiť havarijný stav v kotolni ZŠ
� Aktívne pôsobiť vo všetkých organizáciách a združeniach, 
 kde naša obec je členom a je to v prospech obce/ 
 OOCR T-S-P, MAS nášho regiónu, Asociácie horských sídiel, 
  spoločného stavebného úradu atď. /
� Pokračovať v oprave autobusových zastávok
� Dokončiť proces schvaľovania čiastkových zmien územného 
 plánu obce
� Zabezpečiť údržbárske práce na obecných bytovkách 
 v zmysle odsúhlasených požiadaviek
� Pokračovať s úspornými opatreniami na všetkých úrovniach
� Zabezpečiť audit verejného osvetlenia 
� Pokračovať v údržbe ČOV na zlepšení činnosti
� V mesiaci júl začať s realizáciou projektu „Regenerácia 
 sídiel“, kde sa prebuduje centrum obce
� Začať s výstavbou centra detského relaxu pod Ždiarskym 
 domom 
� Zvolať občanov a riešiť spolu situáciu v cestovnom ruchu 
 v našej obci
� Začať s dobudovaním kanalizačných úsekov
� Spolu s vedením školy zabezpečiť, aby školský rok 
 2014/2015 mohol začať nerušene

   Vážení spoluobčania, na záver sa ešte raz chcem poďakovať 
všetkým, ktorí pri rôznych mimoriadnych udalostiach v obci sú 
ochotní pomáhať druhým občanom, všetkým ktorým záleží na na-
šej peknej obci a starajú sa o svoje okolie. Chcem vysloviť pre-
svedčenie, že nás bude viac a viac a nezostane táto pekná vlast-
nosť len vždy tým istým ochotným ľuďom a že sa pridajú aj ďalší. 

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce   
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2. Ekonomika obce 

V mesiaci apríl a jún obecným zastupiteľstvom bola schválená 
zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a 3. Rozpočet na-
ďalej je mierne prebytkový. Obec priebežne plní upravený rozpo-
čet ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

V mesiaci marec boli doručované rozhodnutia na poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2014, splatnosť 
bola do 15 dní odo dňa právoplatnosti. Sú medzi nami občania, 
ktorí do dnešného dňa ešte neuhradili tento poplatok.

V mesiaci máj boli doručované rozhodnutia na daň z nehnu-
teľnosti a daň za psa na rok 2014, splatnosť bola do 15 dní odo 
dňa právoplatnosti. 

Poplatky môžete zaplatiť do pokladne na obecnom úrade, 
poštovou poukážkou, alebo bankovýmprevodom na účet obce.

Občania, ktorí nesprávne zaplatili dane, alebo vôbec nezapla-
tili, v týchto dňoch im budú doručované upomienky. 

Skončil 2. Q 2014, občania - podnikatelia, ktorí poskytujú 
ubytovacie služby, sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za 
ubytovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň uhrádzať do 10 dní 
po skončení mesiaca.              Jana Olekšáková, ekonónka obce

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce

Stavebné povolenia 
Oporný múr a terénne úpravy, Mores Resort, s.r.o., Bratislava
Rodinný dom, Róbert Mačák, Spišská Belá
Rodinný dom, Vladimír Kristan s manž., Vajkovce
Prístavba garáže, stavebné úpravy a zateplenie rodinného domu 
168, PhDr. Ľubomír Vira s manž., Levoča
Prestavba hospodárskej budovy na samostatnú bytovú jednotku 
rodinného domu, Veronika Soľavová s manž,. 415
Kolaudačné rozhodnutia
Prístavba rodinného domu č. 101, Jaroslav Bekeš 101
Územné rozhodnutie
Hotel Tatra, Profinal, a.s. Bratislava
Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Rozhodnutia
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie, DAMARF, s.r.o. Spiš-
ská Nová Ves
Zatavenie konania –Oporný múr, Štefan Bekeš, 513
Dodatočné povolenie stavby – Garáž, Pavol Bekeš 415
Zmena dokončenej stavby - Dostavba objektu rýchleho občerst-
venia, FIMA INVEST, s.r.o. Bratislava
Drobné stavby
Oplotenie, Edita Bekešová 491
Kôlňa, Štefan Bekeš s manž. 145
Územno-plánovacie informácie
Ing. František Tropp, Kežmarok
Štátny stavebný dohľad
Rodinný dom č. 40

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva 

30.09.
 
5. Zber a odvoz TKO 
 
10.07., 24.07., 07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10.,  30.10.

6. Zber separovaného odpadu 

25.07., 22.08., 19.09., 17.10. 

7. Evidencia obyvateľov od 1.4.2014 do 30.6.2014

Prihlásení na trvalý pobyt: 7
Janka Michaláková, Peter Andráš, Renáta Andrášová, Lukáš An-
dráš, Peter Andráš, Jakub Andráš, Natália Andrášová
Odhlásení z trvalého pobytu: 6
Ing. Bohumil Slodičák, Milan Matoš, Gabriela Kukučková, Peter 
Kukučka, Marián Heldák, Anna Čopjanová

Zomrelí: 3
Jozef Mozden, Margita Bekešová, Žofia Kriššáková

Narodení: 4
Bibiana Stupáková, Kristína Krasuľová, Oliver Ján Kotarba, 
Jozef Monka

Počet obyvateľov k 30.6.2014: 1354
Priemerný vek obyvateľov: 38 rokov
Najstarší obyvateľ obce: Štefan Šilon
Najmladší obyvateľ obce:Jozef Monka
        

Ing. Veronika Pitoňáková
 
8. Informácie 

1. Pretože dochádza k nepovoleným stavbám, ešte raz žiadame 
všetkých stavebníkov, aby pred zahájením výstavby si odkonzul-
tovali podmienky výstavby na stavebnom úrade, aby výstavba sa 
realizovala v súlade so stavebným zákonom a územným plánom 
obce na platné stavebné povolenie. 
2. Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ubytujú hostí a podá-
vajú stravu, že sú povinní si zriadiť lapače tukov do konca roka 
2014.
3. Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí majú napojenie kanali-
zácie z rodinných domov, penziónov cez žumpy resp. septiky do 
kanalizácie, že sú v termíne do konca roka 2014 povinní zabez-
pečiť napojenie priamo t.j. rodinný dom – verejná kanalizácia. Do 
kanalizácie sa nesmie dostať hnojovica z maštalí, ktorá má po-
dobný vplyv na činnosť ČOV, ako prehnitý kal zo žúmp. Domác-
nosť musí byť napojená priamo na kanalizáciu.
4. Hrobové miesto a stav hrobu je povinný si udržiavať nájomca 
hrobového miesta. Upozorňujeme občanov, aby si prekontrolo-
vali stav náhrobných tabúľ, nakoľko sú niektoré poškodené (kývu 
sa), aby sa predišlo ich zvaleniu a úrazu návštevníkov cintorína.
5. Žiadame občanov, aby svoje stavebné aktivity posunuli ďalej 
od štátnej cesty a obecných ciest, aby bolo možné v budúcnosti 
dobudovať priekopy a chodníky okolo ciest.
6. Na napojenie prístupovej cesty k rodinným domom na obec-
nú a štátnu cestu je potrebné povolenie obce resp. iných prí-
slušných orgánov. Priemer priepustovej rúry nemôže byť menší 
ako 50 cm.
7. Žiadame všetkých občanov, aby pravidelne kosili trávu okolo 
svojich obydlí, priekop a udržiavali čistotu.

9. Školstvo
    Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 

V každej práci prichádza čas, kedy sa na 
chvíľu zastavíme a hodnotíme, ako sa nám da-
rilo. Predškolská výchova uskutočňovaná v ma-
terskej škole má pre dieťa nesmierny význam. 
Úroveň dosiahnutých výsledkov výchovno-
-vzdelávacej práce hodnotíme veku primerane. 
Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzalo zo ŠkVP 
a Plánu práce školy a tematicky súviselo s obsahovými celka-
mi ŠkVP. Organizačné formy boli realizované ako sled plynule 
nadväzujúcich činnosti so spoločným tematickým zameraním. 
Vyvážene sa v nich striedali intelektové, pohybové pracovné 
a estetické činnosti, v ktorých si deti osvojovali návyky, vedo-
mosti, zručnosti a schopnosti. V priebehu celého školského roka 
sme vytvárali stimulačné prostredie s podmienkami na experi-
mentovanie, intimitu hier a činnosti, priestor pre individuálny roz-
voj dieťaťa a vzájomné priateľské vzťahy. Deťom bol poskytnutý 
vhodný časový priestor na realizáciu hier, na experimentovanie 
a spontánnu činnosť. Cieľ a obsah jednotlivých činností zasaho-
val do oblasti kognitívneho, perceptuálno-motorického a sociál-
no-emocionálneho rozvoja dieťaťa.
   Aj napriek veľkej chorobnosti detí sa zrealizovali v posledných 
mesiacoch šk. roka 2013/2014 tieto aktivity:
 - súťaž v kreslení na chodník „Farebný svet“, 
- 14.5.2014 naše deti vystúpili na uvítaní novorodencov na Obec-
nom úrade



4

- 30.mája 2014 sme spoločne oslávili „Deň matiek“,
- najväčší a najočakávanejší bol „Deň detí“, ktorý sme oslávili 
5.júna 2014
- dňa 10.6.2014 sme uskutočnili výlet do detského parku VIVI 
LAND vo Svite

- 27.6.2014 sa naši predškoláci lúčili so škôlkou a mladšími ka-
marátmi
 Na záver prajem všetkým slnečné dni, dni plné oddychu, príjem-
né chvíle strávené s rodinou a kamarátmi.

 Bc. Jana Svocáková, zást.MŠ
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Vážení občania, milí rodičia, školský rok 2013/2014 ubehol 
ako voda. A s ním nastúpili vytúžené prázdniny, ktoré si všetci 
zaslúžime, ako žiaci, tak aj učitelia a rodičia.

V období od marca až do konca júna v škole prebehlo množ-
stvo aktivít, ktoré aktuálne môžete sledovať na našej školskej 
stránke. Naša ždiarska škola zásluhou učiteľov a šikovných žia-
kov vedie veľmi aktívny život nielen na poli vzdelávacom, ale aj 
mimoškolskom. Spomeniem tie najvýznamnejšie. Vo vzdeláva-
com procese sa snažíme hlavne pripraviť deti na monitor v de-
viatom ročníku a na prijímacie skúšky, ktoré v školskom roku 
2014/2015 budú povinné pre všetkých deviatakov. Opäť sme sa 
zapojili do projektu Komparo (testovanie vedomostí z hlavných 
predmetov – slovenský jazyk a matematika), a to: štvrtý, šies-
ty, ôsmy a deviaty ročník. Uspeli sme, môžem skonštatovať, vý-
borne, hlavne 4. a 6. ročník. Výsledky sú zverejnené vo vestibu-
le školy. Okrem toho sa zapájame do vedomostných súťaží, v 
tomto školskom roku to boli: olympiáda zo slovenského jazyka, 
olympiáda z anglického jazyka, Pytagoriáda, Matematický Klo-
kan, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda.

Úspešne napĺňame aj športovú profiláciu školy. Dôkazom 
sú tieto športové aktivity: gymnastický štvorboj, atletika diev-
čat a chlapcov, plavecký kurz v treťom a štvrtom ročníku, škol-
ské Letné olympijské hry v závere roka, školská futbalová liga. 
V každej z týchto disciplín máme vynikajúcich športovcov a re-
prezentantov školy. Tí najúspešnejší športovci našej školy vi-
sia na nástenke v aule školy. Hlavne by som chcela vyzdvihnúť 
prácu športových koordinátorov: p. učiteľky G. Krasuľovej a p. 
učiteľa V. Mačáka, ktorí zanietene organizujú všetky športové 
aktivity. Taktiež chcem poďakovať p. starostovi, ktorý podporu-
je šport na našej škole a finančne prispel k zakúpeniu nádher-
ných medailí a pohárov pre víťazov.

V júni absolvovali ôsmaci a deviataci tanečný kurz pod ve-
dením nestarnúceho p. Legutkeho. Vyvrcholením bol tanečný 
venček v Magure. Tu by som chcela poďakovať najmä predsed-
níčke rodičovského združenia, p. J. Miškovičovej, ktorá spolu 
s hŕstkou mamičiek, zabezpečovala dozor počas kurzu, ktorý 
prebiehal v telocvični školy. A ktorá bola hlavnou iniciátorkou 
tohto podujatia. Myslím si, že žiaci týmto kurzom získali ďalšiu 
veľmi významnú vstupenku do ďalšieho života. 

Vydarenou akciou bol Deň detí. K ich sviatku im prišla zabla-
hoželať spevácka superstar, T. Mandzáková. Pod zamračenou 
ždiarskou oblohou na pódiu pod Ždiarskym domom sa deti za-
bávali v rytme populárnych piesní a spolu s učiteľmi si spon-
tánne zatancovali. Zmoknutí, lebo ako inak v drsnom Ždiari, si 
vyzdvihli v škole sladké odmeny od rodičovského združenia. 
Superstarskú hviezdu sme si mohli dovoliť pozvať vďaka p. sta-
rostovi, ktorý jej vystúpenie zaplatil. Ďakujeme. Deťom sa pod-
ujatie páčilo.

Čo sa týka úpravy okolia školy, vonkajšieho areálu, aj tu sa 
spravil kus práce. Vybudovali sme nový chodník pred budovou, 
upravili sa skalky a cez prázdniny sa dokončí výroba prírod-
ných lavičiek. Chceme dobudovať túto zónu ako oddychovú a 
relaxačnú, ako miesto, kde si môžu žiaci aj učitelia počas ho-
dín, prestávok alebo popoludní oddychovať, posedieť alebo aj 
vyučovať. Už teraz počas veľkých prestávok žiaci využívali tento 
priestor na príjemné trávenie prestávky na čerstvom vzduchu.

Ďalšie akcie, ktoré prebehli v tomto období, boli: každoroč-
ný zber papiera, zber obnoseného šatstva a textilu pre nadá-
ciu Pomocný anjel, súťaž pre rôzne talenty MaTúŠ 2014 a spe-
vácka súťaž Slávici z lavice, ekologické aktivity s lesníkom J. 
Halčinom, vystúpenie Ždiarančeka na stretnutí so seniormi, 
vydarené kultúrne podujatie ku Dňu matiek, návšteva divadla 
v Spišskej Novej Vsi, exkurzie, koncoročné výlety...  V závere 
školského roka to bola dojemná rozlúčka deviatakov, vyhod-
notenie úspešných žiakov, tiež sme sa rozlúčili s p. učiteľkami 
A. Sklenkovou, Z. Halčinovou, K. Burgerovou. A potom sme sa 
všetci rozbehli v ústrety prázdninám...

Všetkým rodičom, žiakom, učiteľom želám veľa krásnych zá-
žitkov s rodinami a priateľmi, veľa radosti a slniečka počas let-
ných dní nielen na oblohe, ale aj v srdciach. Všetkým učiteľom 
krásne dovolenky prežité v láske a radosti so svojimi najbližší-
mi. Žiakom veľa pohybu a pobytu vonku, v prírode, pri športe 
alebo s dobrou knihou na deke na kúpalisku, pri mori...alebo 
len tak doma s mamou a ocom, babkou alebo dedkom. Teším 
sa na stretnutie v novom školskom roku 2014/2015 (2. septem-
bra o 9:00 h. v škole). 

Mgr. Ľuboslava Budzáková,
Riaditeľka školy
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10. Kultúra, šport a udalosti
24. apríla 2014 sa stretli dôchodcovia na Posedení seniorov. Pre 
svojich starých rodičov si pripravili program deti z materskej a 
základnej školy pod vedením pani učiteliek. Našim dôchodcom 
sa prihovoril Ing. Pavol Bekeš, starosta obce, Mgr. Ľubosláva 
Budzákova, riaditeľka školy a PhDr. Katarína Budzáková, hlavná 
sestra Spišskej katolíckej charity. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo posedenie učiteľov ZŠ s 
MŠ dňa 28. marca 2014. Napriek všetkým ťažkostiam a nároč-

nosti vyplývajúcej z tohto povolania je práca učiteľa naplnená 
tvorivosťou, pochopením, dobrom a múdrosťou. Za celoživotnú 
prácu a tvorivé pedagogické roky obec Ždiar ocenila učiteľov na 
dôchodku, bývajúcich v Ždiari, pamätnou medailou J.A.Komen-
ského.

V popoludňajších hodinách sme 14. mája 2014 slávnostne pri-
vítali medzi seba nových občiankov, ktorí sa narodili roku 2013. 
Po úvodných slovách Ing. Veroniky Pitoňákovej pre najmenších 
a ich rodičov sa predstavili s programom deti z materskej a zá-
kladnej školy. Po vystúpení sa prítomným prihovoril starosta ob-
ce Ing. Pavol Bekeš, ktorý deťom aj rodičom poprial do ďalšie-
ho života veľa šťastia, zdravia a radosti. Pre spomienku na túto 
slávnostnú chvíľu obec venovala každému dieťatku pamätný list 
a peňažnú poukážku.

22. mája 2014 začali naši dôchodcovia svoj výlet púťou na ho-
ru Zvir v Litmanovej. Program sa začal modlitbou svätého ru-
ženca, po ktorom nasledovala sv. liturgia a adorácia a požehna-
ním s Najsvätejšou Eucharistiou. V popoludňajších hodinách bo-
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la prehliadka Nesville parku v Hniezdnom a nakoniec prehliadka 
Ľubovnianskeho skanzenu.

Pri príležitosti MDD základná škola 
v spolupráci s obcou pripravila pre 
deti 6.6.2014, v rámci bohatého pro-
gramu, vystúpenie úspešnej super-
stáristky Terezy Mandzákovej.
Obyvatelia našej obce, časti Anto-
šovský vrch, zorganizovali brigádu 
na čistenie rigolov okolo cesty na 
Antošák.

11. Ďakujeme
1. Všetkým členom DHZ a dobrovoľníkom, ktorí počas povodne 
15.06.2014 pomáhali plniť piesok do vriec, rozvážať na kritické 
miesta a odstraňovať následky povodne.

2. Všetkým občanom, ktorí pravidelne udržujú čistotu okolo svoj-
ho bydliska, a tým tiež vytvárajú celkový obraz našej obce.
3. Vedeniu ZŠ s MŠ za dobrú spoluprácu s obcou a všetkým pe-
dagógom a zamestnancom v ZŠ a MŠ za ich prácu pri výchove 
našej mládeže počas školského roka 2013/2014.
č. 4. Jánovi Mačákovi - stolárstvo DOMINO, rodine Mačákovej 
č.89 a občanom zamestnaných na malých obecných službách 
za výstavbu nového kríža pri materskej škole

12. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce
Ždiar, ktorí v mesiacoch apríl, máj, jún 2014 oslávili svoje život-
né jubileá.

Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,

nech Vás má niekto veľmi rád.
Prajeme Vám rozum, čo v núdzi poradí,

 ruku, čo v žiali pohladí
a hlavne priateľa, čo nikdy nezradí.

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť 
do ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar 

a všetci občania obce Ždiar.

88 rokov    
Rozália Vaverčáková

87 rokov    
Juliana Krempaská
Emília Kriššáková

86 rokov
Verona Pitoňáková

84 rokov 
Anna Bekešová

83 rokov 
Žofia Krasuľová
Júlia Bekešová
Ján Bekeš

82 rokov
Margita Pitoňáková
Ružena Vaverčáková

81 rokov
Margita Zavacká
Ján Pitoňák
Anna Bekešová

80 rokov 
Margita Vojtaššáková
Jaroslav Rybka
Júlia Pacigová

75 rokov 
Štefan Mačák

70 rokov 
Jana Vojtaššáková
Ján Olekšák
Eva Rybková
      Ing. Veronika Pitoňáková

Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho
súhlasu. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu po-
žiadavku ústne alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky.


